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Asia: Valtiontuki SA.40250 (2016/N) – Suomi  

 Toimintatuki tuulivoimalla tuotetulle sähkölle Ahvenanmaalla 

vuosina 2013–2015 

 

Arvoisa ulkoministeri, 

Euroopan komissio ilmoittaa Suomelle, että tutkittuaan Suomen viranomaisten 

toimittamat edellä mainittua asiaa koskevat tiedot komissio on päättänyt olla 

vastustamatta ilmoitettua tukitoimenpidettä.  

1. MENETTELY: TUEN/TOIMENPITEEN MYÖNTÄMISEEN LIITTYVÄT OLOSUHTEET 

(1) Suomen viranomaiset (Ahvenanmaan maakuntahalllitus) ilmoittivat ilmoitusta 

edeltävän yhteydenpidon jälkeen 26. toukokuuta 2016 Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEUT-sopimus’, 108 artiklan 3 

kohdan mukaisesti toimintatukiohjelmasta tuulivoimalla tuotetulle sähkölle 

Ahvenanmaalla vuosina 2013–2015.  
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2. TOIMENPITEEN YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS 

2.1. Ilmoitetun tukiohjelman tausta ja tavoitteet  

(2) Ahvenanmaalaisia sähköntuottajia tuettiin aiemmin suomalaisesta uusiutuvaa 

energiaa käyttävien voimaloiden tukiohjelmasta, jonka komissio hyväksyi 

päätöksellä N893/2006 Sähköntuotannon tukijärjestelmän muuttaminen
1
. 

(3) Koska lainsäädäntävalta Ahvenanmaan ja Suomen välillä sittemmin jakautui, 

Ahvenanmaa ei enää kuulunut Suomen tukiohjelman piiriin. Sen vuoksi 

Ahvenanmaan maakuntahallitus otti käyttöön uuden tukiohjelman, joka perustui 

komission päätöksellä SA.32470 Kiinteä toimintatuki uusiutuvia energialähteitä 

käyttäville voimaloille
2
 hyväksyttyyn Suomen tukiohjelmaan.   

(4) Kyseinen Ahvenanmaan tukiohjelma hyväksyttiin komission päätöksellä 

SA.33567 Tuotantotuki uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle 

Ahvenanmaalla
3
. Tuki kattoi siten uusiutuvia energialähteitä käyttävät 

ahvenanmaalaiset sähköntuottajat, jotka aiemmin olisivat voineet saada tukea 

Suomen tukiohjelmasta. 

(5) Tällä toimenpiteellä edellä mainittu tukiohjelma laajennetaan kattamaan 

ahvenanmaalaiset tuulivoimalat, mikä viivästyi asiaa koskevan rahoituksen 

varmistamisen vuoksi.   

(6) Toimenpiteen tavoite on ympäristönsuojelu.  Tavoitteena on erityisesti kannustaa 

tuottamaan sähköä tuulivoimalla.   

(7) Suomen uusiutuvaa energiaa koskeva tavoite on uusiutuvia energialähteitä 

koskevan direktiivin mukaisesti vuoden 2020 osalta 38 prosenttia energian 

kokonaisloppukulutuksesta
4
. Tavoitteeseen sisältyy myös uusiutuvien 

energialähteiden osuus Ahvenanmaan kulutuksesta.   

2.2. Ilmoituksen soveltamisala ja kansallinen oikeusperusta 

(8) Tukitoimenpidettä sovelletaan ainoastaan Ahvenanmaan alueella.  

(9) Toimenpiteen oikeusperusta on maakuntalaki uusiutuvilla energialähteillä 

tuotetun sähkön tuotantotuesta, Landskapslag om produktionsstöd för el (päätös 

LTB 41/2011), sellaisena kuin se on muutettuna sähkön tuotantotuesta annetun 

maakuntalain 17 §:n muuttamisesta annetulla maakuntalailla Lanskapslag om 

ändring av 17 § landskapslagen om produktionsstöd för el (päätös LTB 6/2015). 

                                                 
1
 EUVL C 218, 18.9.2007, s. 4.  

2
 EUVL C 189, 26.9.2011, s. 2.  

3
  Päätös 29.4.2013; ei vielä julkaistu EUVL:ssä.  

4
  Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 

2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta 23 päivänä huhtikuuta 2009 annettu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY (EUVL L 140, 5.6.2009).  
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2.3. Tuensaajat 

(10) Ilmoitetun toimenpiteen tuensaajia ovat Ahvenanmaalla sijaitsevat 

sähköverkkoon liitetyt tuulivoimalat, jotka tuottavat sähköä vuosittain vähintään 

200 MWh.  

(11) Tukiohjelman tuensaajien määräksi on arvioitu sen keston aikana neljä voimalaa.  

(12) Saadakseen tukea ilmoitetusta toimenpiteestä tuensaajien on jätettävä 

rekisteröintihakemus Ahvenanmaan maakuntahallitukselle.   

2.4. Tukimuoto ja tuen määrä  

(13) Tuki myönnetään suorana avustuksena, joka lasketaan tuotettua sähkön 

megawattituntia kohden.  

(14) Ahvenanmaan viranomaiset ovat vahvistaneet, että tukimuoto ja 

laskentamenetelmä ovat samat kuin ne, jotka hyväksyttiin komission päätöksessä 

SA.33567 Tuotantotuki uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle 

Ahvenanmaalla, paitsi että tuen määrä on alhaisempi.  

(15) Tuulivoimaloille myönnettävän tuen määräksi vahvistettiin komission päätöksellä 

SA.33567/2013 hyväksytyn tukiohjelman mukaisesti 6,90 euroa 

megawattitunnilta.  Ilmoitetun toimenpiteen mukaiset tukimaksut sen sijaan ovat 

enintään 4,90 euroa megawattitunnilta.  

(16) Ahvenanmaan viranomaiset ilmoittivat myös tiedot tuulivoimalla tuotetun sähkön 

tuotantokustannuksista. Laskelmat on tehty kapasiteetiltaan 0,5 MW:n 

tuulivoimaloiden osalta, joka on tyypillinen tuulivoimaloiden koko 

Ahvenanmaalla.   

(17) Tuulivoimaan perustuvan sähkön tuotantokustannukset lasketaan seuraavan 

kaavan mukaisesti:   

Tuotantokustannukset = (kustannukset–tulot) / sähkö  

jossa  

kustannukset   = annuiteetti
5
 + käyttökustannukset  

sähkö    = kapasiteetti MWe * vuosituotantotunnit 

käyttökustannukset  =  käyttö- ja ylläpitokustannukset   

+tasapainotuskustannukset + kiinteistövero  

(18) Rahoituksen oletetaan muodostuvan 30 prosentin omasta pääomasta ja 70 

prosentin vieraasta pääomasta.  Laskelman perustana ovat tyypilliset 

ahvenanmaalaiset tuulivoimalat. Sijoitetun pääoman tuottovaatimus on 12 

prosenttia ja vieraan pääoman tuottovaatimus on 1,34 prosenttia.  

  Korkeat alueet       

C Kapasiteetti [MW]   0,5   

                                                 
5
   Annuiteettimenetelmällä investointikustannukset lasketaan vuositasolla ottaen huomioon sijoitetun 

pääoman tuottovaatimus voimaloiden elinkaaren aikana. Tuulivoimaloiden elinkaaren Ahvenanmaalla 

katsotaan olevan 20 vuotta. 
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  Korkeat alueet       

A 

AF Vuotuinen täyskuormitus [h]   2500   

G
E Tuotettu sähkö [MWh] CA*AF 1250   

A Oma pääoma [%] 0,3*J 
23250
0 30 % 

B Vieras pääoma [%] 0,7*J 
54250
0 70 % 

C1 Oman pääoman annuiteettikerroin  
C1/(1-(1+IC3)^-
D1)   0,134 

C2 Vieraan pääoman annuiteettikerroin 
C2/(1-(1+IC4)^-
D1)   0,057 

C3 Sijoitetun oman pääoman tuottovaatimus [%]     12 % 

C4 
Sijoitetun vieraan pääoman tuottovaatimus 
[%]     1,3 % 

D1 Elinkaari [a]     20 

E1 Kokonaisannuiteetti [e] (C1*A)+(C2*B) 
 

0,08 

I1 
Sijoitetun pääoman kokonaistuottovaatimus 
[%] (C3*A)+(C4*B)   4,5 % 

J Investointikustannukset [e]     775000 

   Korkeat alueet       

N1 Annuiteettikerroin I1/(1-(1+I1)^-D1)   0,077 

O Kokonaisannuiteetti [e] N1*J   
59630,6
5 

          

P Käyttö- ja ylläpitokustannukset [e] 2,5%*J   19375 

Q Tasapainotuskustannukset [e/MWh] 2*CA   1000 

R Kiinteistövero [e] 0,3*J*0,01   2325 

S Kokonaisvuosikustannukset [e] O+P+Q+R   
82330,6
8 

          

T Käyttökustannukset [e/MWh] S/GE   65,86 
Taulukko 1:  Tuulivoimalla tuotetun sähkön tuotantokustannukset Ahvenanmaalla (Lähde: 

Ahvenanmaan viranomaiset)  

(19) Kun otetaan huomioon sähkönhinnat tukikelpoisina vuosina, on selvää, että ilman 

tukea markkinahinnoilla ei voitaisi kattaa rakennuttajien tuotantokustannuksia 

(taulukon 1 mukaisesti laskettuna).    

Tuotantovuosi  Tyypilliset tuotantokustannukset 
[e/MWh] 

Sähkön markkinahinta 
[e/MWh] 

2013 65,86 48 
2014 65,86 29 
2015 65,86 30 

 Taulukko 2:  Tuotantokustannusten ja markkinahintojen vertailu (Lähde: Ahvenanmaan     

   viranomaiset)  

2.5. Kesto  

(20) Tukiohjelman kesto on kolme vuotta, ja se alkaa 1. tammikuuta 2013 ja päättyy 

31. joulukuuta 2015.  
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(21) Ahvenanmaan viranomaiset ovat vahvistaneet, että tukiohjelmaa ei käynnistetä 

ennen kuin komissio hyväksyy sen, ja tukiohjelmasta ei myönnetä tukea ennen 

kuin komissio on hyväksynyt tukitoimenpiteen.   

2.6. Tuen myöntävä viranomainen 

(22) Tuen myöntävä viranomainen ilmoitetun toimenpiteen osalta on Ahvenanmaan 

maakuntahallitus.  

(23) Ahvenanmaan maakuntahallitus valvoo tukiohjelman vaatimusten ja asiaa 

koskevassa lainsäädännössä asetettujen ehtojen noudattamista, laskee kullekin 

voimalalle maksettavan tuen kokonaismäärän ja myöntää niille toimintatuen.   

(24) Ahvenanmaan siirtoverkonhaltija, Kraftnät Aland, vahvistaa tukikelpoiset 

tuulivoimalat.  

2.7. Rahoituslähde 

(25) Tukiohjelma rahoitetaan Ahvenanmaan maakuntahallituksen talousarviosta.    

2.8. Talousarvio 

(26) Ohjelman kokonaisbudjetin arvioidaan olevan 900 000 euroa ja vuosibudjetin 

300 000 euroa.   

3. TOIMENPITEEN ARVIOINTI 

3.1. Tuen olemassaolo 

(27) SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa määrätään, että ”jäsenvaltion 

myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka 

vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai 

tuotannonalaa, ei sovellu yhteismarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa 

jäsenvaltioiden väliseen kauppaan”.  

3.1.1. Jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista myönnetty tuki 

(28) SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa esitetyn määritelmän mukaisesti 

jäsenvaltio myöntää valtiontuen tai se myönnetään valtion varoista.  Ilmoitettu 

toimenpide rahoitetaan suoraan Ahvenanmaan maakuntahallituksen talousarviosta 

ja kyseessä on sen vuoksi suoraan myönnetty valtiontuki.  

3.1.2. Jonkin yrityksen tai tuotannonalan suosiminen ja kilpailun 

vääristyminen  

(29) Ilmoitetulla toimenpiteellä Ahvenanmaalla sijaitseville tukikelpoisille 

tuulivoimaloille maksetaan markkinahinnan lisäksi tukimaksuja. Kyseisille 

voimaloille maksetaan näin ollen korvausta, joka ylittää sen määrän, minkä ne 

olisivat tavallisesti saaneet markkinoilta, jos tukea ei olisi myönnetty.    

(30) Tukea myönnetään ainoastaan kyseessä olevaan luokkaan kuuluville tuottajille. 

Tuki muodostaa sen vuoksi tuensaajille myönnettävän valikoivan taloudellisen 

edun.  
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3.1.3. Vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan 

(31) Ilmoitetulla toimenpiteellä suositaan ainoastaan tukea saavien voimaloiden 

sähköntuotantoa, joten toimenpide on sen vuoksi valikoiva. Tuensaajat toimivat 

vapautuneilla energiamarkkinoilla, joilla harjoitetaan rajat ylittävää 

kaupankäyntiä.  Edullinen kohtelu vääristää sen vuoksi kilpailua ja vaikuttaa 

todennäköisesti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.  

3.1.4. Valtiontuen olemassaoloa koskeva päätelmä 

(32) Ilmoitettu toimenpide täyttää kaikki SEUT-sopimuksen 107 artiklan 1 kohdan 

mukaiset edellytykset ja on sen vuoksi valtiontukea. 

3.2. Laillisuus 

(33) Tukiohjelmaa ei ole vielä pantu täytäntöön eikä se tapahdu ennen kuin ohjelma 

hyväksytään tällä komission päätöksellä. Suomi on sen vuoksi noudattanut 

SEUT-sopimuksen 108 artiklan 3 kohdassa määrättyä täytäntöönpanokieltoa.  

3.3. Yhteensopivuus  

(34) Komissio on arvioinut ilmoitetun tukiohjelman yhteensopivuuden SEUT-

sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan perusteella.  

(35) Valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle vuosiksi 2014–2020 

annettujen suuntaviivojen
6
 ('Suuntaviivojen'), Suuntaviivojen 247 kohdan 

mukaisesti komissio soveltaa kyseisiä suuntaviivoja kaikkiin tukitoimenpiteisiin, 

joista se tekee päätöksen suuntaviivojen soveltamisen alkamisen jälkeen.  

(36) Kyseessä olevasta toimenpiteestä ilmoitettiin 26. toukokuuta 2016, ja sen vuoksi 

yhteensopivuuden arvioimisessa sovelletaan valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja 

energia-alalle annettuja suuntaviivoja.   

3.3.1. Yhteisen edun mukainen tavoite  

(37) Ilmoitetun toimenpiteen tavoitteena on Ahvenanmaan tuulivoimaloiden käytön 

edistämisen kautta auttaa Suomea saavuttamaan uusiutuvaa energiaa koskevat 

tavoitteensa, jotka EU asetti osana vuotta 2020 koskevaa strategiaansa.  

(38) Suuntaviivojen 31 kohdan nojalla komissio katsoo, että ilmoitetulla ohjelmalla on 

selvästi yhteisen edun mukainen tavoite SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan 

mukaisesti.    

3.3.2. Tukitoimenpiteiden tarve  

(39) Valtiontuen voidaan katsoa soveltuvan sisämarkkinoille, jos jäsenvaltio on 

osoittanut, että tukitoimenpiteelle on olemassa tarve, eli valtiontukitoimenpide on 

kohdennettu tilanteeseen, jossa tuella saadaan aikaan sellainen merkittävä 

vaikutus, johon ei päästä markkinoiden omin toimin, kuten Suuntaviivojen 27 

kohdan b alakohdassa esitetään.  

                                                 
6
 Komission tiedonanto – EUVL C 200, 28.6.2014. 
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(40) Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön osalta komissio olettaa, että jäljellä 

on vielä markkinoiden toimintapuute, joka voidaan korjata uusiutuvaan energiaan 

myönnettävällä tuella Suuntaviivojen 115 kohdassa esitetyistä syistä johtuen. Sen 

vuoksi tämä edellytys täyttyy kyseessä olevassa asiassa. 

3.3.3. Välineen asianmukaisuus 

(41) Suuntaviivojen 27 kohdan c alakohdan mukaan ehdotetun toimenpiteen olisi 

oltava yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseen soveltuva politiikan 

väline.   

(42) Jotta jäsenvaltiot voisivat saavuttaa uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteensa EU 

2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti, komissio olettaa tuen olevan 

tarkoituksenmukaista ja kilpailua vääristävien vaikutusten olevan rajoitettuja, jos 

kaikki muut edellytykset täyttyvät, kuten Suuntaviivojen 116 kohdassa esitetään.   

(43) Komissio katsoo, että tämä edellytys täyttyy kyseessä olevassa asiassa, ja olettaa 

sen vuoksi, että toimenpide toteutetaan asianmukaisen välineen avulla.   

3.3.4. Kannustava vaikutus  

(44) Valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja energia-alalle annettujen Suuntaviivojen 49 

kohdassa määrätään, että valtiontuella on kannustava vaikutus, jos tuki saa 

tuensaajan muuttamaan toimintatapaansa yhteisen edun mukaisen tavoitteen 

saavuttamiseksi. 

(45) Ahvenanmaan viranomaisten toimittamat tiedot osoittavat, että ilman tukea 

kyseessä olevan voimalatyypin kumulatiiviset tuotantokustannukset (ks. taulukko 

1) ovat pienemmät kuin hinta, jonka tuottajat voisivat olettaa saavansa 

markkinoilla (ks. taulukko 2).  

(46) Kaikki voimalat oli aiemmin katsottu tukikelpoisiksi Ahvenanmaan 

tukiohjelmaan, jota sovellettiin suoraan ennen ilmoitettua toimenpidettä (vuoden 

2012 loppuun saakka) ja joka hyväksyttiin komission päätöksellä SA.33567 

Tuotantotuki uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle Ahvenanmaalla. 

(47) Ahvenanmaan viranomaiset vahvistivat, että rakentamista ei aloitettu tuensaajien 

voimaloissa heti tuensaajien jätettyä toimintatukihakemuksensa voimaloidensa 

rakentamista varten. Koska lainsäädäntävalta Suomen ja Ahvenanmaan välillä 

sittemmin jakautui, oli tarpeen perustaa ainoastaan Ahvenanmaahan sovellettavia 

erillisiä ohjelmia.  

(48) Yritykset katsottiin tukikelpoisiksi kaudella 2013–2015 aikaisemman 

tukiohjelman päättymisen jälkeen, ja ne odottavat nyt toimenpiteen hyväksymistä 

tuen saamiseksi. 

(49) Ahvenanmaan viranomaiset ovat vahvistaneet, että Ahvenanmaa ottaa käyttöön 

tukihakemuksen, joka täyttää kaikki Suuntaviivojen 51 kohdan vaatimukset. 

Tuella on sen vuoksi Suuntaviivojen 49–51 kohdan mukaisesti kannustava 

vaikutus, koska tuensaajat eivät olisi käynnistäneet hankkeitaan, elleivät ne olisi 

olettaneet alkuperäisen tukiohjelman keston ajaksi myönnettävän tuen tekevän 

hankkeista taloudellisesti kannattavia. 
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3.3.5. Oikeasuhteisuus  

(50) Suuntaviivojen 69 kohdan mukaan ympäristötuki katsotaan oikeasuhteiseksi, jos 

tuen määrä tuensaajaa kohti on rajattu vähimmäismäärään, joka on tarpeen, jotta 

voidaan saavuttaa asetettu ympäristönsuojelutavoite. Suuntaviivojen 124 kohdan 

vaatimuksia sovelletaan ainoastaan 1. tammikuuta 2016 alkaen ja 126 kohdan 

vaatimuksia 1. tammikuuta 2017 alkaen. Oikeasuhteisuutta arvioidaan sen vuoksi 

128 kohdan mukaisesti Suuntaviivojen 131 kohdan perusteella.   

(51) Ahvenanmaan viranomaisten esittämät tuotantokustannukset taulukossa 1 ja 

markkinahinta taulukossa 2 osoittavat, että tuki ei ylitä tuotantokustannusten ja 

markkinahinnan välistä eroa ehdotetun 4,90 euron tukitasolla. Seuraavassa 

taulukossa esitetään yhteenveto tiedoista ja oletettu valtiontuki prosentteina 

ylimääräisistä tuotantokustannuksista vuosina 2013–2015.  
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Teknologi
a 

Kapasit
eetti 
[MW] 

Tyypilliset 
tuotantokusta
nnukset 
[e/MWh] 

Sähkön 
markkina
hinta 
[e/MWh] 

Ylimääräiset 
tuotantokusta
nnukset 
[e/MWh] 

Valtion
tuki 
[e/MW
h] 

Valtiontuki [% 
ylimääräisistä 
tuotantokustan
nuksista] 

Tuulivoima 
2013 0,5 65,86 48 17,86 4,9 27,43 % 

Tuulivoima 
2014 0,5 65,86 29 36,86 4,9 13,29 % 

Tuulivoima 
2015 0,5 65,86 30 35,86 4,9 13,66 % 

Taulukko 3: Tuotantokustannusten ja markkinahintojen vertailu  

(52) Lisäksi ilmoitetulla toimenpiteellä asetetaan yleinen yläraja tuensaajille 

myönnettävälle tuelle, sillä siinä määrätään, että tuki ei saa milloinkaan ylittää 

50:tä prosenttia ylimääräisistä tuotantokustannuksista.       

(53) Tuotantokustannusten laskemisessa otetaan huomioon kohdennettu voimaloiden 

nominaalinen sisäinen tuottoaste, joka ennen veroja on 4,5 prosenttia. Vuosien 

2013–2015 sähkön hinnoista voidaan päätellä, että tuki on ollut riittämätöntä 

kattamaan tuulivoimaloiden kaikki toimintakustannukset.  

(54) Tuensaajat myyvät sähkönsä NordPool-sähkömarkkinoilla ja niiden olosuhteet 

ovat sen vuoksi samat kuin manner-Suomen samankaltaisten voimaloiden. 

Ahvenanmaan viranomaiset ovat sen vuoksi antaneet tietoja manner-Suomen 

tuulivoimaloiden tyypillisistä tuottoasteista.  

(55) Tuulivoimatietoa välittävän Tuulivoimatien mukaan Suomessa sijaitsevien 

hankkeiden arvioitu sisäinen tuottoaste on 10–15 prosenttia 15 vuoden 

ajanjaksolla. Komissio katsoo sen vuoksi, että ilmoitettuun toimenpiteeseen 

sovellettava sisäinen tuottoaste on kohtuullinen.   

(56) Suuntaviivojen 131 kohdan d alakohdassa edellytetään, että tukea myönnetään 

ainoastaan siihen asti, kun laitoksesta on tehty täydet poistot tavanomaisten 

kirjanpitosääntöjen mukaisesti. Kyseessä olevan asian osalta on vahvistettu, että 

tuensaajat saavat ohjelmasta tukea ainoastaan niin kauan, kun laitoksista ei ole 

tehty täysiä poistoja.  

(57) Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että ilmoitetun toimenpiteen 

mukaisesti myönnetty tuki on oikeasuhteista valtiontuesta ympäristönsuojelulle ja 

energia-alalle annettujen Suuntaviivojen 131 kohdan mukaisesti.  

3.3.6. Tuen kasautuminen  

(58) Ahvenanmaan viranomaiset ovat vahvistaneet, että ilmoitetun toimenpiteen 

tuensaajat eivät voi saada tukea mistään muusta tukiohjelmasta.  

(59) Ahvenanmaan viranomaiset ovat myös vahvistaneet, että tuensaajat eivät voi 

saada tukea mistään manner-Suomessa sovellettavasta tukiohjelmasta. 

3.3.7. Kilpailun vääristyminen ja tasapainotesti  

(60) Suuntaviivojen 90 kohdan mukaisesti komissio katsoo, että 

ympäristötarkoituksiin myönnettävä tuki suosii jo luonteensa perusteella yleensä 
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ympäristöystävällisiä teknologioita muiden, enemmän pilaantumista aiheuttavien 

kustannuksella, ja tuen tätä vaikutusta ei periaatteessa pidetä kilpailun 

kohtuuttomana vääristymisenä, koska se on kytköksissä tuen nimenomaiseen 

tavoitteeseen eli ympäristönsuojeluun.  

(61) Komissio katsoo, että uusiutuvalle energialle myönnettävällä tuella ei ole 

kilpailua ja kauppaa kohtuuttomasti vääristäviä vaikutuksia, koska Suuntaviivojen 

3.3 jakson mukaiset sovellettavat vaatimukset täyttyvät.    

(62) Komissio päättelee sen vuoksi, että ilmoitetun toimenpiteen aiheuttama kilpailun 

vääristyminen ja yhteisten poliittisten tavoitteiden myönteinen edistäminen ovat 

tasapainossa keskenään.  

3.3.8. Avoimuus  

(63) Ahvenanmaan viranomaiset ovat sitoutuneet täyttämään kaikki Suuntaviivojen 

3.2.7. jaksossa vahvistetut edellytykset ja noudattamaan 1. heinäkuuta 2016 

alkaen myönnettävään tukeen sovellettavaa avoimuussäännöstä.    

3.3.9. Päätelmä toimenpiteen soveltuvuudesta sisämarkkinoille  

(64) Komissio katsoo edellä esitetyn arvioinnin perusteella, että ilmoitetulla 

tukiohjelmalla pyritään saavuttamaan yhteisen edun mukainen tavoite 

tarpeellisella ja oikeasuhteisella tavalla ja että tuki tästä syystä soveltuu 

Suuntaviivojen perusteella sisämarkkinoille.     

4. PÄÄTELMÄT 

(65) Komissio katsoo edellä esitetyn arvioinnin perusteella, että ilmoitettu toimenpide 

soveltuu sisämarkkinoille SEUT-sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan c alakohdan 

mukaisesti.  

(66) Jos tämä kirje sisältää luottamuksellisia tietoja, joita ei saa julkistaa, tästä on 

ilmoitettava komissiolle viidentoista työpäivän kuluessa kirjeen 

vastaanottamisesta. Jos komissio ei saa perusteltua pyyntöä määräajassa, se 

katsoo saaneensa suostumuksen kirjeen julkistamiseen kokonaisuudessaan 

kolmansille osapuolille ja sen julkaisemiseen todistusvoimaisella kielellä 

osoitteessa http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Pyyntö on lähetettävä sähköisessä muodossa seuraavaan osoitteeseen: 

European Commission   

Directorate-General Competition   

State Aid Greffe   

B-1049 Brussels   

Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

Kunnioittavasti 

Komission puolesta 

 

Violeta BULC 

Komission jäsen 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
mailto:Stateaidgreffe@ec.europa.eu

